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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka 

dapat diambil kesimpulan  sebagai berikut :  

Kompetensi profesional guru PPKn dalam mengatasi rendahnya minat 

belajar siswa terhadap mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 27 Medan pada kelas 

VIII  sudah baik dalam mengatasi rendahnya minat belajar siswa. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil angket yang diberikan kepada siswa mengenai kompetensi 

profesional guru PPKn dalam mengatasi rendahnya minat belajar siswa. Dari hasil 

jawaban angket yang telah berikan seperti, guru PPKn ketika mengajar di kelas 

memberikan motivasi belajar menjawab sebanyak 30 orang (100%) serta cara 

mengajar guru PPKn dapat memberikan minat belajar siswa  sebanyak 26 orang 

(86,66%). Namun dalam hal guru PPKn mengunakan media pembelajaran setiap 

mengajar di kelas hanya menjawab 20 orang (66,66%), maka disinilah perlunya 

perbaikan serta evaluasi yang lebih baik dilakukan oleh guru PPKn dalam hal 

menggunakan media pembelajaran agar terciptanya proses pembelajaran yang 

diinginkan dan mampu menciptanya siswa yang berprestasi di kemudian hari 

nanti.   

1.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dari penelitian ini 

mengharapkan kiranya:  
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1. Penelitian ini dapat menjadi masukan guru dan staf-staf di SMP Negeri 

27 Medan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru dalam 

mengatasi rendahnya minat belajar siswa menjadi lebih baik 

kedepanya.  

2. Diharapkan kepada kepada kepala sekolah agar tetap memperhatikan 

semua fasilitas yang di butuhkan oleh siswa dan siswi sebagai 

pendorong dalam meningkat minat belajar. 

3. Diharapka kepada seuruh siswa SMP Negeri 27 Medan agar tetap terus 

semangat dalam belajar agar tercapai semua impian dan cita-cita yang 

diharapkan. 

4. Diharapkan kepada orangtua siswa agar selalu memperhatikan belajar 

anak-anaknya, karena orangtua siswa mempunyai peran yang sangat 

penting dalam meningkatkan minat belajar siswa. 

5. Bagi peneliti lebih lanjut, agar dapat meneliti dengan judul yang sama 

dengan waktu yang lebih lama dan dengan sumber yang lebih luas, 

agar dapat dijadikan study perbandingan guru dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan khususnya di bidang mata pelajaran PPKn. 


